
Korekce za porušení pravidel u výběrových řízení

Č. Nesrovnalost Doporučená oprava

2 Nedodržení postupů 

zveřejňování 

Zakázka byla zadána, aniž by byly dodrženy požadavky na

zveřejňování uvedené ve směrnicích Společenství o zadávání

veřejných zakázek, nicméně byla dodržena určitá míra

zveřejnění, která umožnila hospodářským subjektům

umístěným na území jiného členské státu přístup k dotčené

zakázce.

25 % hodnoty dotčené 

zakázky

100 % hodnoty dotčené 

zakázky (dotčených 

zakázek).

V případě, že celková 

hodnota dodatečných 

zakázek zadaných 

(v písemné formě či 

nikoliv) bez dodržení 

ustanovení směrnic 

o zadávání veřejných 

zakázek nepřekročí 

prahové hodnoty 

stanovené směrnicemi ani 

20 % hodnoty hlavní 

zakázky, je možno výši 

opravy snížit na 25 %.

Dodatečné stavební práce nebo 

služby překračující mezní 

hodnoty stanovené směrnicemi, 

provedené za nepředvídaných 

okolností 

Při zadání hlavní zakázky byla dodržena ustanovení směrnic

Společenství, nicméně následovalo zadání jedné nebo více

dodatečných zakázek překračujících hodnotu původní

zakázky o více než 20 %. 

Samotné dodatečné práce nepředstavují samostatnou práci ve

smyslu čl. 1 písm. c) směrnice 93/37 nebo čl. 1 odst. 2 písm.

a) a b) směrnice 2004/18 nebo zvláštní službu ve smyslu čl. 1

písm. a) směrnice 92/50 nebo čl. 1 odst. 2 písm. a) a d)

směrnice 2004/18.

V případech, kdy dodatečné práce nebo služby překročí

prahové hodnoty uvedené ve směrnicích a představují

samostatnou práci nebo službu, je třeba pro použití směrnic

o zadávání veřejných zakázek vzít v úvahu celkovou hodnotu

všech dodatečných prací nebo služeb.

Pokud dodatečné práce nebo služby představují samostatnou

práci nebo službu překračující prahové hodnoty uvedené ve

směrnicích, použije se výše uvedený bod 1. 

Pokud dodatečné práce nebo služby představují samostatnou

práci nebo službu, ale nepřekračující prahové hodnoty

uvedené ve směrnicích, použije se níže uvedený bod 21. 

5 Neuvedení všech kritérií pro 

ověření vhodnosti a výběr 

účastníků a udělení zakázky 

v zadávací dokumentaci nebo 

v oznámení o zakázce 

Při udělení zakázky byla dodržena pravidla pro zveřejňování

stanovená směrnicemi o zadávání veřejných zakázek, ale

v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zakázce nebyla

uvedena nebo dostatečně popsána všechna kritéria pro

ověření vhodnosti a výběr účastníků a/nebo udělení zakázky. 

25 % hodnoty zakázky. 

Tato částka může být 

snížena na 10 % nebo na 

5 % podle závažnosti.

6 Použití nezákonných kritérií pro 

udělení zakázky 

Při udělení zakázky byla použita nezákonná kritéria pro

zadání zakázky (například: použití kritéria pro ověření

vhodnosti a výběr účastníků ve fázi  zadání zakázky,

nedodržení kritérií stanovených veřejným zadavatelem

v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci nebo

nesprávné a/nebo diskriminační použití kritérií pro zadání

zakázky). 

25 % hodnoty zakázky. 

Tato částka může být 

snížena na 10 % nebo na 

5 % podle závažnosti.

25 % hodnoty zakázky. 

(V nejzávažnějších 

případech, kdy existuje 

vědomý záměr vyloučit 

některé uchazeče, je 

možno použít finanční 

opravu ve výši 100 % 

hodnoty zakázky).

8 Nedostatečná nebo diskriminační 

definice předmětu zakázky 

Zadávací dokumentace nebo oznámení o zakázce obsahuje

diskriminační nebo nedostatečný popis (s ohledem na to, aby

uchazeči mohli určit předmět zakázky a veřejní zadavatelé

zakázku zadat).

25 % hodnoty zakázky. 

Tato částka může být 

snížena na 10 % nebo na 

5 % podle závažnosti.

4 100 % částky překračující 

20 % hodnoty původní 

zakázky

7 Nezákonná kritéria pro ověření 

vhodnosti a výběr účastníků 

a/nebo udělení zakázky 

stanovená během výběrového 

řízení 

Případy, kdy některé subjekty byly od podání nabídek

odrazeny z důvodu nezákonných omezení stanovených v

oznámení o zakázce nebo v příslušné zadávací dokumentaci

(například povinnost mít v dané zemi nebo regionu sídlo

nebo zástupce, stejně jako stanovení příliš specifických

technických norem, které upřednostňují jeden subjekt, nebo

požadavek mít zkušenosti v daném regionu atd.).

Zakázka byla zadána, aniž by byly dodrženy požadavky na

zveřejňování uvedené ve směrnicích Společenství o

zadávání veřejných zakázek, s výjimkou případů uvedených

pod číslem 2 níže. Jedná se o zjevné nedodržení jedné

z podmínek spolufinancování Společenstvím. 

100 % hodnoty dotčené 

zakázky

3 Při zadání hlavní zakázky byly dodrženy směrnice

Společenství o zadávání veřejných zakázek, nicméně

následovalo zadání jedné nebo více dodatečných zakázek

(v písemné formě či nikoliv), při nichž nebyla dodržena

ustanovení směrnic o zadávání veřejných zakázek,

zejména ustanovení o použití vyjednávacího řízení bez

zveřejnění veřejné zakázky z důvodu krajní naléhavosti

způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo v

případě přidělení zakázek na dodatečné dodávky, práce nebo

služby. 

Výše a sazby finančních oprav uvedené v přiložené tabulce se použijí v jednotlivých případech zjištěných nesrovnalostí způsobených porušením pravidel pro veřejné zakázky

A. ZAKÁZKY, NA NĚŽ SE VZTAHUJÍ SMĚRNICE SPOLEČENSTVÍ O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (nadlimitní zakázky)

Veřejné zakázky přidělené bez 

veřejné soutěže při neexistenci 

krajní naléhavosti způsobené 

nepředvídatelnými událostmi 

nebo v případě dodatečných 

prací,  služeb či dodávek při 

neexistenci nepředvídané 

okolnosti. 

1 Nedodržení postupů 

zveřejňování 

1



9 Vyjednávání během výběrového 

řízení 

Zakázka byla udělena v otevřeném nebo omezeném řízení,

ale veřejný zadavatel s uchazeči během výběrového řízení

vyjednával, s výjimkou případů, kdy výhradním cílem těchto

jednání bylo vyjasnit nebo doplnit obsah jejich nabídek nebo

upřesnit povinnosti zadavatele.

25 % hodnoty zakázky. 

Tato částka může být 

snížena na 10 % nebo na 

5 % podle závažnosti.

Snížení hmotného předmětu 

zakázky

Při zadání zakázky byly dodrženy směrnice o zadávání

veřejných zakázek, nicméně poté došlo ke snížení hmotného

předmětu zakázky, aniž by byla odpovídajícím způsobem

snížena hodnota zakázky. 

Částka, která představuje 

snížení hmotného 

předmětu

(Tato oprava se použije i v případě, že se částka, o níž byl

předmět zakázky snížen, použije k provedení dalších prací.)

plus

25 % konečné hodnoty 

hmotného předmětu

Snížení hmotného předmětu 

zakázky

Při zadání zakázky byly dodrženy směrnice o

zadávání veřejných zakázek, nicméně poté došlo ke snížení

hmotného předmětu zakázky a k odpovídajícímu snížení

hodnoty již uskutečněné zakázky.

(Tato oprava se použije i v případě, že se částka, o níž byl

předmět zakázky snížen, použije k provedení neoprávněných

dodatečných zakázek.)

Při zadání zakázky byla dodržena ustanovení směrnic

o zadávání veřejných zakázek, nicméně nebyly dodrženy

některé méně podstatné prvky, jako je zveřejnění oznámení

o zadání zakázky.

Poznámka: Pokud má tento druh nesrovnalosti pouze

formální charakter bez případného finančního dopadu,

nepoužije se žádná oprava. 

Č. Nesrovnalost Doporučená oprava

Nedodržení odpovídajícího 

stupně zveřejnění 

a transparentnosti 

22 Veřejné zakázky přidělené bez 

příslušné veřejné soutěže při 

neexistenci (i) krajní naléhavosti 

způsobené nepředvídatelnými 

událostmi nebo (ii) v případě 

dodatečných prací, a služeb 

nepředvídanými okolnostmi.

Hlavní zakázka byla zadána na základě příslušné veřejné

soutěže, nicméně následovalo zadání jedné nebo několika

dodatečných zakázek (v písemné formě či nikoliv) bez

příslušné veřejné soutěže při neexistenci krajní naléhavosti

způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo, v případě

zakázek na práce a služby, nepředvídanými okolnostmi, které

by je odůvodňovaly.

25 % hodnoty zakázky 

přidělené (zakázek 

přidělených) bez příslušné 

veřejné soutěže. 

23 Použití nezákonných kritérií pro 

ověření vhodnosti a výběr 

účastníků a/nebo zadání zakázky 

Použití nezákonných kritérií, která některé uchazeče odradí

z důvodu nezákonných omezení stanovených v oznámení o

zakázce (například povinnost mít v dané zemi nebo regionu

sídlo nebo zástupce, stejně jako stanovení příliš specifických

technických norem, které upřednostňují jeden subjekt).

Jedná se i o případy, kdy kritéria vhodnosti uchazeče a/nebo

zadání zakázky byla nastavena správně, ale vhodnost

uchazečů a/nebo zadání zakázky podle nich nebyla ověřena.

10 % hodnoty zakázky. 

Tato částka může být 

snížena na 5 % podle 

závažnosti.

25 Neuvedení všech kritérií pro 

ověření vhodnosti a výběr 

účastníků a udělení zakázky 

v zadávací dokumentaci nebo 

v oznámení o zakázce 

Při udělení zakázky byla dodržena pravidla pro zveřejňování

stanovená směrnicemi o zadávání veřejných zakázek, ale

v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zakázce nebyla

uvedena nebo dostatečně popsána všechna kritéria pro

ověření vhodnosti a výběr účastníků a/nebo udělení zakázky.

10 % hodnoty zakázky. 

Tato částka může být 

snížena na 5 % nebo na 

2 % podle závažnosti.

Při zadání zakázky byla dodržena ustanovení směrnic

o zadávání veřejných zakázek, nicméně nebyly dodrženy

některé méně podstatné prvky, jako je zveřejnění oznámení

o zadání zakázky.

Poznámka: Pokud má tento druh nesrovnalosti pouze

formální charakter bez případného finančního dopadu,

nepoužije se žádná oprava.

10

12 Nesprávné použití některých 

méně podstatných ustanovení

26 Nesprávné použití některých 

méně podstatných ustanovení

11  25 % konečné hodnoty 

hmotného předmětu

21 Zakázka byla zadána bez vyhlášení odpovídající veřejné

soutěže, což ukazuje na nedodržení zásady transparentnosti.

25 % hodnoty zakázky. 

V případě, kdy příjemce 

nevyzval stanovený počet 

dodavatelů k podání 

nabídky a výzvu k podání 

nabídky předepsaným 

způsobem zveřejnil a na 

základě takového 

zveřejnění obdržel počet 

nabídek odpovídající 

stanovenému počtu 

povinně vyzvaných 

dodavatelů, uplatní se 

korekce ve výši 1% 

hodnoty zakázky.

24 Porušení zásady rovného 

zacházení

Při přidělení zakázek byla dodržena pravidla pro

zveřejňování, nicméně postupem při zadání zakázky byla

porušena zásada rovného zacházení se subjekty (například

pokud veřejný zadavatel vybral zájemce, s nimiž jedná, na

základě vlastního rozhodnutí nebo pokud s jedním

ze zájemců pozvaných na jednání zachází zvýhodněným 

10 % hodnoty zakázky. 

Tato částka může být 

snížena na 5 % podle 

závažnosti.

1 %, 2 % nebo 5 % 

hodnoty zakázky podle 

závažnosti nesrovnalosti 

a/nebo v opakovaných 

případech.

2 %, 5 % nebo 10 % 

hodnoty zakázky podle 

závažnosti nesrovnalosti 

a/nebo v opakovaných 

případech.

B. Zakázky, na které se plně nebo částečně nevztahují směrnice Společenství o zadávání veřejných zakázek (podlimitní a zakázky malého rozsahu, zakázky dle pokynů)
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nad 25% předmětu 100% hodnoty zakázky

do 25% předmětu 25% hodnoty zakázky

do 10% předmětu 10% hodnoty zakázky

do 5% předmětu 5% hodnoty zakázky

Dodržena lhůta dle zákona (ale nikoliv dle PŽP) 5% hodnoty zakázky

Lhůta dodržena alespoň z 50% 10% hodnoty zakázky

Lhůta dodržena méně než z 50% 25% hodnoty zakázky

25 % hodnoty zakázky. 

Tato částka může být 

snížena na 10 % nebo na 

5 % podle závažnosti.

Diskriminační definice předmětu 

zakázky

27 Nedostatečná definice předmětu 

zakázky 

Zadávací dokumentace nebo oznámení o zakázce obsahuje

diskriminační nebo nedostatečný popis (s ohledem na to, aby

uchazeči mohli určit předmět zakázky a zadavatelé zakázku

zadat).

Poznámka: V případě, kdy nedostatečně popsaná část

předmětu zakázky má hodnotu nižší nebo rovnou 5% hodnoty

zakázky (dle nabídky vybraného uchazeče) a současně

dopady použití takového nedostatečného popisu jsou

minimální, uplatní se korekce, jejíž celková procentická výše

= hodnota nedostatečně popsané části předmětu zakázky dle

nabídky vybraného uchazeče / celková nabídková cena

vybraného uchazeče x 100%. Totéž platí v případě použití

diskriminačního popisu části zakázky v rozsahu nižším nebo

rovném 5% hodnoty zakázky.

28 Nedodržení příslušné délky lhůty 

pro podání nabídek 

Při vyhlášení zakázky byla v  dokumentaci k zadávacímu

řízení učena kratší délka lhůty pro podání nabídek, než je

stanoveno.  
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